Gastouderbureau Thuis van Huis heeft een actieve
gastoudercommissie. De gastoudercommissie bestaat uit 3 leden.
Graag stellen wij de leden van onze gastoudercommissie aan u
voor.

In onze gastoudercommissie zijn de volgende gastouders actief;
Ottavia van den Broek, Monique Bout en Paola Bonasera.

De gastoudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de gastouders
verbonden aan gastouderbureau Thuis van Huis zo goed mogelijk te behartigen en te
vertegenwoordigen.
De gastoudercommissie adviseert wat de behoeftes zijn vanuit gastouders, kinderen en hun ouders
ten aanzien van wettelijke eisen, documenten en protocollen. Gastouders hebben immers een schat
aan ervaring met de uitvoering hiervan. De gastoudercommissie moet een soort verzamelpunt
worden waar gastouders hun ideeën, punten of suggesties kunnen neerleggen.
Thuis van Huis ambieert zo een grotere een nauwere samenwerking met (gast)ouders met als doel
om meer te weten te komen over wat er speelt bij de gastouder, welke behoeftes er zijn, nog meer
ondersteuning en promoten.
Door betrokken en persoonlijk te werken en samen een krachtige basis te vormen voor de opvang
van de kinderen. De gastouderopvang zichtbaar en meetbaar maken zodat deze als kwalitatief
volwaardige opvang wordt gezien!
Op het volgende e-mailadres gastoudercommissie@thuisvanhuis.net kunnen gastouders hun
ideeën, punten en suggesties kwijt. De reacties worden verzameld, bekeken en behandeld.
Voorzitter;
Mijn naam is Ottavia van den BroekPupeschi, getrouwd met Jan en moeder van
Xenia (2000).
Na jaren werkzaam geweest te zijn in de
financiële administratie heb ik mezelf in 2009
omgeschoold tot gastouder en
Gastouderopvang NinnaNanna opgericht.
Om van mijn passie ‘het werken met kinderen’
mijn werk te maken.
In de jaren die volgden ben ik van 5 dagen
opvang naar 3 dagen gegaan. Dit om zo
opleidingen te kunnen volgen waardoor ik
mezelf ook Kindercoach mag noemen. Ik
begeleid kinderen en hun ouders en dat doe ik
in mijn praktijk aan huis en ook als
equitherapeut, coachen met inzet van paarden.
In 2014 heb ik de opleiding Systemische
Pedagogiek afgerond wat mij een compleet
beeld heeft gegeven in het systemisch kijken
naar kinderen, naar gezinnen in complexe
dynamieken.
Ik ben ervan overtuigd dat wij als gastouders meer willen, we willen ervaren, ervaringen delen,
groeien, van elkaar leren en ons verder professionaliseren.
De gastoudercommissie van Gastouderbureau Thuis van Huis denkt hierin mee en daar wil ik graag
mijn steentje aan bijdragen. Groetjes, Ottavia

Gastoudercommissie
Secretaris; Monique Bout (46), getrouwd, drie kinderen (14,
17 en 20 jaar). Sinds januari 2012 run ik met veel plezier
gastouderopvang Lillabarn in Krommenie. Met gezelligheid,
lekker spelen, creatief bezig zijn en fijn naar buiten gaan
brengen wij de dag door. Ik werk graag samen met andere
gastouders en vind het dan ook fijn dat ik met mijn deelname in
de gastoudercommissie in contact kom met andere gastouders
en voor het uitvoeren van ons vak als gastouder ook
daadwerkelijk iets kan betekenen.

Hallo,
Mijn naam is Paola Bonasera, ik woon in
IJmuiden en heb 2 dochters van 11 en 13 jaar
oud. Sinds 2006 ben ik actief als gastouder en nu
lid van de gastoudercommissie van Thuis van
Huis. Ik heb mezelf aangemeld omdat ik graag
actief wil meepraten en denken over allerlei
zaken die met gastouderopvang opvang te
maken hebben. Verder kan ik zo mijn ideeën
kwijt m.b.t cursussen/thema avonden. Ik hoop dat
we veel reacties zullen krijgen van andere
gastouders.

Vragen over bepaalde onderwerpen / ingezonden stukken;

Hebt u vragen over bepaalde onderwerpen die ook voor andere gastouders of vraagouders wellicht
interessant zijn? We horen ze graag! Ook interessante ingezonden stukken voor onze nieuwsbrief zijn
altijd van harte welkom.
Met vriendelijke groet,

Ottavia van den Broek, Monique Bout en Paola Bonasera.
gastoudercommissie@thuisvanhuis.net

